
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
’t Geerke overtuigend winnaar 
schoolschaaktoernooi Tornado 
Voor de tweede keer op rij heeft basisschool ’t 
Geerke uit Puiflijk de beste teamprestatie geleverd 
tijdens het schoolschaakkampioenschap voor de 
gemeenten Druten en voor de eerste maal van 
beide gemeentes. Ook de individuele kampioen 
kwam ditmaal van ’t Geerke. Len Brands, de 
winnaar van vorig jaar moest ditmaal – op 
weerstandspunten- zijn meerdere erkennen in 
Patrick Wijono. Mede dankzij de hoge individuele 
score van Len wist de Sint Lambertusschool uit 
Maasbommel wel voor de tweede maal de 
wisselbeker van de gemeente West Maas en Waal 
te winnen. De Appelhof werd in het klassement 
knap tweede. Door het behalen van het 
kampioenschap zijn de Sint Lambertusschool en ‘t 
Geerke gerechtigd deel te nemen aan de halve 
finale van het Schoolschaakkampioenschap, dat 
door de Oostelijke Schaakbond wordt 
georganiseerd.   
Tornado is een schaakvereniging, die de leden in 
hoofdzaak zowel uit de gemeente West Maas en 
Waal als uit de gemeente Druten haalt. Op verzoek 
van Tornado was de beurt voor de huldiging van de 
prijswinnaars dit toernooi aan Bert van Swam, de 
wethouder Sport van de gemeente West Maas en 
Waal. Tijdens de prijsuitreiking sprak de wethouder 
lovende woorden over het door Tornado 
georganiseerde schoolschaakkampioenschap.  
Met 46 deelnemers en De Terebint uit Wamel als  
nieuw deelnemende school vond Jurjo Hagen deze  
 
 

 
 
editie van het schoolschaakkampioenschap 
geslaagd ondanks het feit, dat er op het laatste 
moment enkele afmeldingen waren vanwege ziekte.  
Als dit niet had plaats gevonden, was de grens van 
50 schakende kinderen ditmaal overschreden. Er is 
dus een stijgende lijn te constateren en Tornado 
 

 
 
blijft dit schoolschaaktoernooi ook de komende 
jaren organiseren, want zowel vanuit het onderwijs 
als vanuit de gemeente West Maas en Waal vielen 
lovende woorden te beluisteren.  
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Individuele winst 

 
1. ’t Geerke (Puiflijk) 20 punten 
 

 
2. Appelhof (Druten) 14,5 punten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Eindstand scholen (hoogste 4 leerlingen): 
1 ’t Geerke (Puiflijk) 20 punten 
2 Appelhof (Druten) 14,5 punten 
3 St. Lambertusschool (Maasbommel) 14 punten 
4 Mariaschool (Boven-Leeuwen) 13,5 punten 
5 Mariënhof (Alphen) 13,5 punten 
6 Kleurencirkel (Druten) 7,5 punten 
7 De Terebint (Wamel) 7 punten (3) 
8 De Leeuwenkuil (Beneden-Leeuwen) 3 punten (1) 
Helaas konden beide laatste scholen dit jaar geen 
team van (ten minste) 4 leerlingen op de been 
brengen. Hopelijk is dat volgend jaar wel het geval. 
 

 
 
Al snel nieuwe wisselbekers nodig ? 
Zodra een school de wisselbeker drie jaar achter 
elkaar wint of vijf keer met tussenpozen, mag deze 
definitief in de prijzenkast van die school blijven. 
Voor de gemeente Druten is de wisselbeker nu twee 
maal achtereen in bezit gekomen van het 
schaakbolwerk in Puiflijk, basisschool ’t Geerke. In 
2012, het eerste jaar van het schoolschaaktoernooi, 
kwam De Kleurencirkel als winnaar uit de bus. De 
Sint Lambertusschool uit Maasbommel wint ook al 
voor de tweede maal in successie de beker. In het 
eerste jaar werd de wisselbeker voor de gemeente 
West Maas en Waal gewonnen door De 
Leeuwenkuil uit Beneden-Leeuwen. Misschien moet 
Tornado al heel snel lobbyen voor één of twee 
nieuwe wisselbekers. 
Patrick Wijono individueel kampioen ! 
De individuele strijd tussen de 46 deelnemende  
leerlingen bleef tot het laatste moment razend  
 

 



 
 
spannend. Bij het ingaan van de laatste ronde 
waren er nog diverse kanshebbers voor de 
overwinning. Toen de uitslagen van de laatste ronde 
bekend waren en de computer de eindstand op het 
scherm bracht, moest wedstrijdleider Stan Jacobs 
constateren, dat zowel de kampioen van vorig jaar, 
Len Brands als Patrick Wijono met 5,5 punten 
boven aan waren geëindigd. Op weerstandspunten 
werd Patrick Wijono tot kampioen uitgeroepen.  
 

 
 
Met elk een half puntje minder eindigden Ivan 
Engelen en Ivan Wijono op een gedeelde derde 
plaats. Ook de weerstandspunten waren exact 
gelijk. Hierdoor moest in een barrage met een 
verkorte bedenktijd van 5 minuten de beslissing 
vallen. 
 

 
 

 
 
Rondom de tafel met de beide schakertjes stond 
een haag van toeschouwers te kijken naar deze 
spannende partij.  

 
 
Per zet wisselden de kansen, maar het was 
uiteindelijk Ivan Wijono, die de derde plaats 
veroverde. 
 
Eindstand individueel:  
1 Patrick Wijono ( ’t Geerke ) 5.5  WP 27.0 
2 Len Brands (St. Lambertusschool) 5.5  WP 23.5 
3 Ivan Wijono ( ’t Geerke) 5.0 WP 22.5 
4 Ivan Engelen ( ’t Geerke) 5.0 WP 22.5 
5 Christopher van der Spek ( ’t Geerke) 4.5 WP 20 
6 Tom Bello (St. Lambertusschool) 4.5 WP 18.5 
7 Twan Driessen (Kleurencirkel) 4.0 WP 23.5 
8 Maikel Simon (Appelhof) 4.0 WP 22.5 
9 Finn Roos (Mariënhof) 4.0 WP 20.0 
10 Jeroen van der Wal (Mariaschool) 4.0 WP 18.5 
11 Koen van de Vendel (Appelhof) 4.0 WP 18.5 
12 Tom Stuth (Appelhof) 4.0 WP 18.5 
 

 
 

 
 



 
 

 
 
Suzan van Dijk beste meisje 
Met 3.5 punten eindigden Suzan van Dijk (’t 
Geerke), Siebe Hendriks (Mariënhof) en Wout van 
Eck (Mariaschool) op de plaatsen 13 tot en met 15. 
Suzan was daarmee ook het beste meisje van het 
schoolschaakkampioenschap van Tornado. 
 

 
 
Schaakclinics en Snuffelsportpas  
Schaakvereniging Tornado heeft – in vergelijking 
met andere schaakclubs - relatief veel jeugdleden. 
De wijziging van speelavond in het jaar 2006 heeft 
de regionale schaakvereniging in het Land van 
Maas en Waal geen windeieren gelegd. Werd er tot 
die tijd geschaakt op de maandagavond in 
Beneden-Leeuwen, na een bezoek aan een 
bijeenkomst van de Oostelijke schaakbond (OSBO) 
over de moderne schaakvereniging werd na een 
uitvoerig ledenberaad besloten over te stappen naar 
de vrijdagavond. Met name het feit, dat de jeugd de 
volgende dag niet naar school hoeft, heeft er toe 
geleid, dat het aantal jeugdleden is toegenomen. 
Ook de doorstroming van de wat oudere jeugd naar  
 
 

de senioren-competitie is inmiddels een feit. Met 
ingang van het schaakseizoen 2013-2014 heeft 
Tornado ook een jeugdteam in de 
seniorencompetitie van de OSBO.  
Ook wordt er de laatste jaren ingezet op het 
aanbieden van gratis schaakclinics in basisscholen. 
Tornado werkt ook al vanaf het begin mee aan 
Actief Maas en Waal om de schaaksport in de regio 
te promoten door het aanbieden van 
Snuffelschaken op diverse locaties in de gemeenten 
Druten en West Maas en Waal. 
 

 
 
Nieuw jeugdbeleidsplan KNSB 
In 2013 heeft de Koninklijke Nederlandse 
Schaakbond een nieuw jeugdbeleidsplan 
vastgesteld. Speerpunt in dit plan is het leren 
schaken van kinderen in de leeftijdscategorie 6 
tot en met 8 jaar.  De KNSB organiseert hiervoor 
ook een landelijk toernooi, dat op zaterdag 14 juni 
2014 waarschijnlijk in Arnhem zal worden 
gehouden. 
 
Schaakvereniging Tornado heeft zich aangemeld 
voor de organisatie van een regionale voorronde 
van dit toernooi voor 6 tot en met 8 jarigen. Dit 
toernooi is gepland in de Nationale Sportweek op 
woensdag 23 april 2014. Omdat nog niet veel 
kinderen in deze leeftijdsgroep kunnen schaken 
doet Tornado hierbij het aanbod aan alle 
basisscholen in de gemeenten Druten en West 
Maas en Waal voor het geven van gratis 
schaakclinics. Deze clinics kunnen in overleg met 
Tornado worden vervolgd met een serie van 10 
schaaklessen onder of na schooltijd voor deze 
leeftijdsgroep in de betreffende school met behulp 
van het digitale schoolbord. Basisscholen die 
hiervoor belangstelling hebben, kunnen contact 
opnemen met Jurjo Hagen via 
jurjohagen@gmail.com of door te bellen naar 0487-
593906. 
 
Geen geslaagd toernooi zonder vrijwilligers 
Een geslaagd toernooi kan niet zonder de inzet van 
vrijwilligers. Het bestuur van Tornado is dan ook 
zeer erkentelijk voor de hulp van Anton van 
Kouwen, die de sfeer weer in prachtige foto’s heeft 
weergegeven. Een deel van de foto’s vindt u in deze 
nieuwsbrief. Meer foto’s zijn beschikbaar op 
www.svtornado.nl . Dank ook voor Marinus de 
Grundt, Geert van Tongeren en Peter Geurts voor 
de tafelbegeleiding. De wedstrijdleiding was in 
vakkundige handen van jeugdcoördinator Stan 
Jacobs. Tanja van Dijk heeft gezorgd voor de 
catering 
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Stan Jacobs – wedstrijdleider en jeugdcoördinator 
SV Tornado 

 
Pieter van Dijk – penningmeester SV Tornado 

 
Jurjo Hagen – voorzitter SV Tornado 

 
Geert van Tongeren – vrijwilliger Tornado 
 
 
 
 

 
Marinus de Grundt- vrijwilliger 

 
Anton van Kouwen – fotograaf SV Tornado 
 
Voor meer foto's en de totale uitslag, ga naar de website 
van Tornado. 
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